คํานํา
ิ
่ นความโชคดีทีเกดจากภู
ิ
การได้เกดมาเป็
นคนในชาตินีได้ ถือวาเป็
มิจิตในอดีตทีได้กระทํากรรม
ั
่ ตกใน “อบายภูมิ” ซึ งเป็ นคติแหงภู
่ มิทีไมเจริ
่ ญ “ทคติ
ดี “กศลจิ
ไมได้
ุ ” หมายถึง ที ไปเกิด
ุ ต” ทีสมกบฐานะ
่ ่ วิตทีดําเนิ นอยู่ในทังอดีตในชาติทีผานๆ
่ มา หรื อในชาติ
อันชัว หรื อ แบบดําเนิ นชี วิตที ไม่ ดี นันคือ ไมวาชี
ํ งกาวเดิ
้ นไปในอนาคต จะเป็ นอยางไรกตาม
่
็ ผูป้ ฏิบตั ิธรรมต้องเห็ นองค์
ปั จจุบนั หรื อขณะปั จจุบนั ทีกาลั
ิ
ความรู ้ทีเกดจาก
“ปัญญาเห็นธรรม” ทีเนื องใน “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ทีเป็ นความเข้าใจลึกซึ งในภูมิแหง่
ุ
วิปัสสนา คือ การเห็น (๑) “สาเหตุทีเป็ นปั จจัยปรุ งแต่ งทุกข์ ” ด้วยการเจริ ญ “อนุโลมปฏิจจสมุปบาท” นันคือ
“อวิชชา” ความไมรู่ ้จริ งในอริ ยมรรค และ (๒) “การดับสาเหตุแห่ งทุกข์ ” ด้วยการเจริ ญ “ปฏิ โลมปฏิ จจสมุป
บาท” นันคือ การดับ “อวิชชา” สาเหตุแห่ งทุกข์ จากอดีต และการดับ “ตัณหา” สาเหตุแห่ งทุกข์ ในปั จจุบัน
ฉะนัน คําวา่ “อบาย ๔–อบายภมิู ๔” หมายถึง ภาวะหรื อที อันปราศจากความเจริ ญ–สภาพแห่ ง
่ อนกระวนกระวาย (๒)
ทกข์
ุ ได้แก่ (๑) “นิรยะ” คือ นรก สภาวะหรื อทีอันไมมี่ ความสุ ขความเจริ ญ ภาวะเราร้
่ (๓) “ปิ ตติวิสัย” คือ แดนเปรต ภูมิแหงผู
่ ห้ ิ วกระหาย
“ติรัจฉานโยนิ ” คือ กําเนิ ดดิ รัจฉาน พวกมืดมัวโงเขลา
่ กบานใจ เมือภาวะจิตใจตกอยูใ่ น
ไร้สุข (๔) “อสุรกาย” คือ พวกอสู ร พวกหวาดหวันไร้ความรื นเริ ง ไมเบิ
“อบายภมิู ๔” นี เรี ยกวา่ “สภาพแห่ งทกข์
ุ ” [ทุกขตา] ทีประกอบด้วยบริ วารทุกข์ทงั หลาย ได้แก่ “โสกะ–
ปริ เทวะ–ทุกขะ–โทมนัส–อุปายาสะ” ซึงหมายถึง (๑) ความโศก (๒) ความครําครวญ (๓) ทุกข์ (๔) โทมนัส
่ ิ นกบผู
ั ท้ ีรู ้ไมเทาทั
่ ่ น “อวิชชา–ตัณหา” ทีเรี ยกวา่ “มลู ๒” หมายถึง กเลส
ิ
และ (๕) ความคับแค้ นใจ ยอมเกดขึ
ํ
่ ่ ได้แก่ (๑) “อวิชชา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงอดี
่
ทีเป็ นตัวมูลเหตุ ซึ งกาหนดเป็
นจุดเริ มต้นในวงจรแตละชวง
ต
่
่ จจุบนั (๒) “ตัณหา” เป็ นจุดเริ มต้นในชวงปั
่ จจุบนั สงผลถึ
่
่
สงผลถึ
งเวทนาในชวงปั
ง “ชรามรณะ” ในชวง
อนาคต ให้พิจารณาถึง “อนุโลมปฏิจจสมุปบาท” ทีมีองค์ประกอบ ๑๒ ประการ ดังนี
“อนโลมปฏิ
จจสมปบาท
” [ฝ่ ายสมุทยั วาร]
ุ
ุ
กําหนดร้ ูสาเหตุ [สมุทยั สัจจ์–กรรมปัจจัย]:
(๑) “อดีต ๒” = อวิชชา–สังขาร
(๒) “ปั จจุบนั ๘” = วิญญาณ–นามรู ป–สฬายตนะ–ผัสสะ–เวทนา–ตัณหา–อปาทาน
–ภพ
ุ
(๓) “อนาคต ๒” = ชาติ– “ชรา–มรณะ” = “ชรา + พยาธิ [โรคภัย–ไข้ เจ็บ] + มรณะ”
กําหนดร้ ูผลวิบาก [นิสสันท์–วิปากปัจจัย]:
“โสกะ–ปริ เทวะ–ทกข์
นธ์ ๕ เป็ นทกข์
ุ
ุ ”
ุ –โทมนัส–อุปายาส” = “อปาทานขั
ิ
ฉะนัน ในการปฏิบตั ิธรรมนัน “ปัญญาเห็นธรรม” จึงต้องเกดจากการมนสิ
การ “กรรมฐาน” –
สภาวธรรม ทังหลายด้วยข้อสรุ ปทางทฤษฎี ในหลักธรรม “ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ที เรี ยกวา่ “ปั ญญา ๓”
ุ
หมายถึง “ความรอบรู้ –รู้ ทัว–เข้ าใจ–รู้ ซึ ง” ทัง ๒ ฝ่ าย ได้แก่ (๑) “ปั ญญาสามัญ” กบั (๒) “ปั ญญาวิปัสสนา”
่
ดังรายละเอียดตอไปนี
–จ–

(๑) “ปั ญญาสามัญ” ที ประกอบด้วย (๑) “จิ นตามยปั ญญา” (ข้อ ๑ ในปั ญญา ๓) หมายถึ ง
ิ
ปั ญญาเกดจากการคิ
ดพิจารณา ปั ญญาสื บแต่ “โยนิโสมนสิ การ” ทีตังขึนในตนเอง คําว่า “โยนิโสมนสิ การ”
หมายถึง ทําในใจโดยแยบคาย รู้ จักคิดพิจารณาหาเหตุผลโดยถูกวิธี รู้ จักคิดพิจารณาให้ เห็นเหตุผลและคุณ
่
โทษในสิ งที ได้ เล่ าเรี ยนสดับฟั งนัน จับสาระที จะนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ แตโดยสรุ
ปคือเป็ นปั จจัยทําให้เกดิ
“สั มมาทิฏฐิ” ฉะนัน คําวา่ “โยนิโสมนสิ การ” หมายถึง การใช้ ความคิดถูกวิธี ความรู้ จักคิด คิดเป็ น โดยทําใน
ใจโดยแยบคายมองสิ งทังหลายด้ วยความคิ ดพิ จารณา รู้ จักสื บสาวหาเหตุผล แยกแยะสิ งนันๆ หรื อปั ญหา
นันๆ ออกได้ และให้ เห็นตามสภาวะและตามความสั มพันธ์ แห่ งเหตุปัจจัย และประกอบด้วย (๒) “สตมย
ุ
ิ
่ ยน ปั ญญาสื บแต่ “ปรโตโฆสะ” หมายถึง
ปัญญา” (ข้อ ๒ ในปั ญญา ๓) คือ ปั ญญาเกดจากการสดั
บเลาเรี
เสี ยงจากผู้อืน การกระตุ้นหรื อชักจูงจากภายนอก คือ การรั บฟั งคําแนะนําสั งสอน ศึกษาค้ นคว้ า หาความรู้
สนทนาซักถาม ฟั งคําบอกเล่ าชักจูงของผู้อืน โดยเฉพาะการสดับสัทธรรมจากท่ านผู้เป็ น กัลยาณมิตร
ิ
(๒) “ปัญญาวิปัสสนา” ทีเกดจาก
“ภาวนามยปัญญา” (ข้อ ๓ ในปั ญญา ๓) หมายถึง ปั ญญาเกดิ
่
จากการปฏิบตั ิบาํ เพ็ญ ปั ญญาสื บแตปั่ ญญาสองอยางแรกนั
น แล้วหมันมนสิ การในประดาสภาวธรรม
ทังหลายในการเจริ ญภาวนา ได้แก่ (๑) “สมถภาวนา” คือ การฝึ กอบรมจิ ตให้ เกิ ดความสงบ การฝึ กสมาธิ
ได้แก่ “ฌาน ๔–รปฌาน
๔” กบั (๒) “วิปัสสนาภาวนา” คือ การฝึ กอบรมปั ญญาให้ เกิ ดความรู้ แจ้ งตามเป็ น
ู
จริ ง หรื อ การเจริ ญปั ญญา ได้แก่ “โสฬสญาณ–ญาณ ๑๖”
ฉะนัน กระบวนการคิ ด และวิ ธีป ฏิ บ ัตินัน เป็ นเรื องสําคัญที ต้อ งเข้า ใจถู ก ต้อ ง คื อ การเกดิ
“ปัญญาเห็นธรรม” ทีเรี ยกว่า “สั มมาทิฏฐิ” ด้วยหลักธรรมหรื อทฤษฎีทีถูกต้องตาม “กฎธรรมชาติ” นันคือ
่ มนษย์
“ปฏิจจสมปบาท
๑๒” ซึงปั ญญาดังกลาวนี
ุ
ุ ทุกคนสามารถเข้ าถึงได้ ด้วยความเพียร “วิริยะ” และความ
่
อดทน “ขันติ” ทีพร้อมด้วย (๑) “เมตตาธรรม–เมตตาจิ ต” คือ ความรัก ความปรารถนา แผไมตรี
จิตคิดจะให้
สัตว์ทงั ปวงเป็ นสุ ขทัวหน้า หรื อ “เมตตากรณา
ุ ” ความรักความปรารถนาดีและ
ุ ” คือ “เมตตา” และ “กรณา
่
่ ทีควรประพฤติ
ความสงสารความอยากชวยเหลื
อปลดเปลืองทุกข์ [ข้อแรกในเบญจธรรม = ความดี ๕ อยาง
ั
ั
คู่กนไปกบการรั
กษาเบญจศีล] และ (๒) “ปั ญญา” คือ มีเหตุผลรู ้จริ ง เพราะฉะนัน แนวทางประพฤติปฏิบัติ
ิ
อริ ยธรรม [อริ ยศีล–อริ ยสมาธิ –อริ ยปั ญญา–อริ ยวิมตุ ติ] นัน เพือให้เข้าถึง “พทธคณ
วบุคคลผู ้
ุ ุ ๓” ทีเกดในตั
เป็ น “อริ ยบคคล
ุ –พระอรหันตขีณาสพ” ได้แก่ (๑) “ปั ญญาคณ
ุ ” (๒) “วิสุ ทธิ คุณ” และ (๓) “กรณาคณ
ุ ุ ”
ตามลําดับ หรื อให้เข้าถึง “ภาวะแห่ งพทธะ
ุ ” ได้แก่ (๑) “ผ้ ูรู้ ” คือ ผูป้ ระกอบด้วย “อธิปัญญา” นันคือ ปั ญญา
อันยิง ได้แก่ สั มมาทิ ฏฐิ –สั มมาสั งกัปปะ (๒) “ผ้ ูตืน” คือ ผูป้ ระกอบด้วย “อธิศีล” นันคือ ศีลอันยิง ได้แก่
สัมมาวาจา–สัมมากัมมันตะ–สัมมาอาชี วะ และ (๓) “ผ้ ูเบิกบาน” คือ ผูป้ ระกอบด้วย “อธิจิตต์ ” นันคือ จิ ตอัน
ยิง ได้แก่ สั มมาวายามะ–สั มมาสติ–สัมมาสมาธิ โดยเรี ยกสามัญวา่ “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลวา่ “เส้ นทางสาย
กลางแห่ งปั ญญา” ทีประกอบด้วย ๓ ลักษณะ (๑) เริ มต้ นด้ วยปั ญญา “อธิปัญญา–ปั ญญาอันยิง” (๒) ดําเนิน
ด้ วยปั ญญา “อธิศีล–ศีลอันยิง” (๓) นําไปสู่ ปัญญา “อธิจิตต์ –จิ ตอันยิง” ซึงตังอยูบ่ นรากฐานแหง่ “อริยมรรค
่ จริ ง.
มีองค์ ๘” อันเป็ นข้อประพฤติปฏิบตั ิทีทําให้เป็ นอริ ยบุคคลได้อยางแท้
–ฉ–

